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REGULACJE WSPOMAGAJĄCE PRACĘ CHIRURGA
• modułowa konstrukcja z szybkozłączkami, z możliwością zmiany orientacji blatu (chirurg wybiera po 

której stronie potrzebuje większego okna obrazowania i jaki dostęp do pacjenta bardziej mu odpowiada),
• duży zakres ruchomości oparcia pleców (napędzany silnikiem w większości modeli),
• łagodny, precyzyjny przesuw wzdłużny napędzany silnikiem,
• w prostszych modelach przesuw wzdłużny regulowany jest ręcznie, jednak wciąż w sposób bezstopniowy, 

całkowicie płynny - umożliwiając precyzyjne pozycjonowanie pacjenta,
• przechyły boczne o dużym zakresie regulacji dostępne w każdym modelu, nawet w najprostszych 

konstrukcjach pozbawionych silników - pomagają uzyskać więcej miejsca w polu operacyjnym.

KONSTRUKCJA STOŁÓW STWORZONA Z MYŚLĄ O CHIRURGII GŁOWY
• nowe, stabilne połączenie na klinach eliminuje ryzyko wypadnięcia przystawek nawet w wieloletnich 

konstrukcjach, oferując nadzwyczajną stabilność,
• duży zakres regulacji stołów z minimalną wysokością dochodzącą do 585 mm pozwala na operowanie 

w pozycji siedzącej,
• blat stołu całkowicie przezierny dla promieniowania RTG, z wysokim parametrem przepuszczalności 

promieni Roentgena, konstrukcja ograniczająca występowanie artefaktów na zdjęciach,
• blaty karbonowe z przeziernością dochodzącą do 0,25 mm Al,
• wzmocnienia konstrukcyjne w blacie wykonane z włókna węglowego (opcjonalne w stołach SU-03 oraz 

SU-02, w pozostałych konstrukcjach standard),
• podstawa zapewniająca stabilność - duże, wysokiej jakości koła jezdne lub czteropunktowy system 

podpór (każda o średnicy aż 50 mm),
• bardzo duża przestrzeń pod podstawą na stopy chirurga, sięgająca nawet 180 mm, pozwala na zajęcie 

pozycji bardzo blisko pacjenta,
• niska podstawa stołów (wersja "T" - tylko 125 mm) udostępnia dużo miejsca na łatwe repozycjonowanie 

ramienia C.

STOŁY OPERACYJNE I Pozycjonery głowy, neurochirurgia
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WS-21.5
PODGŁÓWEK PODKOWIASTY

Podpiera głowę pacjenta w pozycji 
pronacyjnej oraz supinacyjnej, posiada 
trzy punkty obrotu, które pozwalają w pełni 
dostosować pozycję pod konkretny zabieg. 
Materac z poliuretanu zapewnia optymalną 
twardość. Podgłówek jest kompatybilny z 
podkładami żelowymi. Posiada adapter o 
wymiarach listwy do montażu dodatkowych 
akcesoriów, w tym trakcji.

WS-21.11
PODGŁÓWEK PODKOWIASTY

Podpiera głowę w pozycji pronacyjnej 
i supinacyjnej. Posiada dwa punkty 
obrotu, a samo oparcie głowy wykonane 
jest z poliuretanu i jest kompatybilne z 
podkładami żelowymi. Regulacja odbywa 
się za pomocą szybkiej w użyciu klamry, 
której ruch blokuje jednocześnie wszystkie 
połączenia.

WS-21.4
PODGŁÓWEK ALUMINIOWY

Podgłówek podkowiasty wykonany z 
aluminium, nie jest wyposażony w materac, 
pozwala na ułożenie pacjenta w pozycji 
pronacyjnej i supinacyjnej. Posiada trzy 
punkty obrotu, z czego dwa regulowane 
są jednocześnie szybką w użyciu klamrą, 
a trzeci pokrętłem. Podgłówek jest 
kompatybilny z podkładami żelowymi. 
Niesymetrycznie położone ramię pozwala 
na lepszy dostęp do szyi i głowy pacjenta 
oraz użycie ramienia C.

WS-21.9
PODGŁÓWEK REGULOWANY

Podpiera głowę w pozycji pronacyjnej, 
supinacyjnej oraz bocznej, posiada dwa 
poliuretanowe materace z możliwością 
regulowania rozstawu. Oferuje trzy punkty 
obrotu, które umożliwiają dostosowanie 
wysokości, pochylenia kątowego oraz 
wzdłużnego. Po demontażu materacy, może 
służyć jako dodatkowy uchwyt na akcesoria. 
Podgłówek oferuje dużą ilość miejsca na 
maskę anestetyczną, przewody intubacyjne 
czy inne wyposażenie anestezjologiczne

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE I Pozycjonery głowy, neurochirurgia

Informacje szczegółowe
3 punkty obrotu

Materac z poliuretanu

Dwa okrągłe punkty montażowe

Wymaga adaptera do podgłówków (dobierz 
w zależności od szerokości blatu)

Kompatybilność: SZ-01, SU-02, SU-03, SU-05, 
OPTIMA, FLARE, HYPERION

Informacje szczegółowe
2 punkty obrotu

Materac z poliuretanu

Jeden kwadratowy punkt montażowy

Wymaga adaptera do podgłówków (dobierz 
w zależności od szerokości blatu)

Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, 
SU-05, OPTIMA, FLARE, HYPERION

Informacje szczegółowe
3 punkty obrotu

Brak materaca, podgłówek z aluminium

Dwa punkty montażowe, niesymetryczny

Wymaga adaptera do podgłówków (dobierz 
w zależności od szerokości blatu)

Kompatybilność: SZ-01, SU-02, SU-03, SU-05, 
OPTIMA, FLARE, HYPERION

Informacje szczegółowe
3 punkty obrotu

Dwa regulowane materace z poliuretanu

Dwa okrągłe punkty montażowe

Wymaga adaptera do podgłówków (dobierz 
w zależności od szerokości blatu)

Kompatybilność: SZ-01, SU-02, SU-03, SU-05, 
OPTIMA, FLARE, HYPERION
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WS-45.6
PODGŁÓWEK SPECJALISTYCZNY

Podpiera głowę w pozycji pronacyjnej, 
supinacyjnej oraz bocznej, posiada 
dwa punkty obrotu, które obsługiwane 
są szybką w użyciu klamrą, której ruch 
blokuje jednocześnie wszystkie połączenia. 
Wymiary 190 x 235 mm - swobodne dojście 
do pacjenta z obu stron, może służyć 
jako podgłówek ENT. Oferuje możliwość 
oddalenia go od blatu lub wypiętrzenia 
nad stołem. Materac może być zdjęty do 
dezynfekcji.

WS-45.5
PODGŁÓWEK SPECJALISTYCZNY

Podpiera głowę w pozycji pronacyjnej, 
supinacyjnej oraz bocznej, posiada 
trzy punkty obrotu, co pozwala w pełni 
dostosować pozycję pod konkretny zabieg. 
Wymiary 190 x 235 mm - swobodne dojście 
do pacjenta z obu stron, może służyć 
jako podgłówek ENT. Oferuje możliwość 
oddalenia go od blatu, wypiętrzenia nad 
stołem lub wykorzystania jako podporę 
(regulacja do kąta 90°). Materac może być 
zdjęty do dezynfekcji.

WS-21.8
PODGŁÓWEK DO OPERACJI 
KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO

Podpiera głowę pacjenta w pozycji 
pronacyjnej oraz supinacyjnej. Podgłówek 
posiada dwa materace z niezależną 
regulacją wysokości oraz odległości. Rama 
wyposażona jest w adapter pod uchwyt do 
trakcji lub na inne akcesoria. Konstrukcja 
jest bardzo sztywna i stabilna dzięki solidnej 
ramie oraz podpórce z regulacją wysokości 
z przegubową końcówką.

WS-88.5
UCHWYT/WYCIĄG TRAKCYJNY

Montowany do podgłówka uchwyt pozwala 
na zamocowanie linki z obciążeniem, 
która służy do naciągania kręgów odcinka 
szyjnego kręgosłupa w czasie operacji. 
Wyciąg wykonany jest z wytrzymałej stali, 
która zapewnia wysoką sztywność nawet 
podczas dużych obciążeń. Posiada regulację 
kąta ramienia.
Uwaga: do zamontowania niezbędny jest 
kompatybilny podgłówek.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE I Pozycjonery głowy, neurochirurgia

Informacje szczegółowe
2 punkty obrotu

Materac z poliuretanu (190 x 235 mm)

Jeden kwadratowy punkt montażowy

Wymaga adaptera do podgłówków (dobierz 
w zależności od szerokości blatu)

Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, 
SU-05, OPTIMA, FLARE, HYPERION

Informacje szczegółowe
2 punkty obrotu

Materac z poliuretanu (190 x 235 mm)

Dwa okrągłe punkty montażowe

Wymaga adaptera do podgłówków (dobierz 
w zależności od szerokości blatu)

Kompatybilność: SZ-01, SU-02, SU-03, SU-05, 
OPTIMA, FLARE, HYPERION

Informacje szczegółowe
Regulacja wysokości, regulacja odłegłości

Dwa punkty montażowe

Wymaga adaptera do podgłówków (dobierz 
w zależności od szerokości blatu)

Kompatybilność: SZ-01, SU-02, SU-03, SU-05, 
OPTIMA, FLARE, HYPERION

Informacje szczegółowe
Mocowany na standardową listwę

Wymaga kompatybilnego podgłówka

Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, 
SU-05, OPTIMA, FLARE, HYPERION
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WS-22.5
PODPÓRKA POD RĘCE

Służy jako podparcie dla rąk chirurga 
w czasie operacji - zarówno w pozycji 
stojącej, jak i siedzącej. Wygodny materac 
oraz regulacja wysokości i nachylenia 
podpórki zapewniają dużą wygodę nawet 
w czasie wielogodzinnych procedur. Dzięki 
przegubom kulowym podpórkę można 
umieścić centralnie, bądź skierować ją 
bardziej w lewą lub prawą stronę.

WS-69.0
PODGŁÓWEK

Podgłówek do pozycji supinacyjnej, służy do 
podparcia głowy pacjenta w czasie operacji. 
Pozwala także na dodatkowe uniesienie lub 
zadarcie głowy pacjenta w celu odsłonięcia 
pola zabiegowego. Grubość 80 mm, 
wymiary 240 x 220 mm. 
Podgłówek jest przezierny dla promieni 
RTG.

WS-68.0
PÓŁWAŁEK POD SZYJĘ

Półwałek z poliuretanu pozwala w pozycji 
supinacyjnej na dodatkowe wypiętrzenie 
kręgosłupa szyjnego i odsłonięcie pola 
zabiegowego. Stabilizuje także ciało 
pacjenta podczas operacji. Grubość 80 
mm, wymiary 160 x 420 mm. Może być 
stosowany jako podkład pod inne części 
ciała, np. staw kolanowy.
Półwałek jest przezierny dla promieni RTG.

PODGŁÓWEK O PODWÓJNEJ ELEWACJI

Podgłówek z dodatkowym, drugim punktem 
obrotu, który pozwala na wypiętrzenie 
kręgosłupa lub zastąpienie podkładów 
pod głowę pacjenta (szczególnie w pozycji 
bocznej). Posiada materac, który można 
zdjąć do dezynfekcji oraz podwójną 
dźwignię do ustalania dogodnej pozycji.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE I Pozycjonery głowy, neurochirurgia

Informacje szczegółowe
Rozstaw uniwersalny, montowana na 
standardowe listwy akcesoryjne

Materac z poliuretanu

Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, 
SU-05, OPTIMA, FLARE, HYPERION

Informacje szczegółowe
Przezierny dla promieni RTG

Wymiary 240 x 220 mm

Materac z poliuretanu, 80 mm

Kompatybilność: SZ-01, SU-14, SU-02, SU-03, 
SU-05, OPTIMA, FLARE, HYPERION

Informacje szczegółowe
Przezierny dla promieni RTG

Wymiary 160 x 420 mm

Materac z poliuretanu, 80 mm

Kompatybilność: SZ-01, SU-02, SU-03, SU-05, 
OPTIMA, FLARE, HYPERION

Informacje szczegółowe
Model w zależności od wybranego stołu

Kompatybilny tylko ze stołami z tą samą 
szerokością

Kompatybilność: SU-02, SU-03, SU-05, 
OPTIMA, HYPERION
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MNOGOŚĆ KONFIGURACJI
Uniwersalna konstrukcja umożliwia łącznie systemu z podstawą i 
adapterem ostrych (inwazyjnych) systemów stabilizacji czaszki  QR3 
Headrest System Aluminium oraz LUCENT® Headrest System. 
Systemy dostępne w różnych konfiguracjach zapewniają optymalne 
warunki do przeprowadzania procedur neurochirugicznych. 
Wymienne, żelowe pady dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych 
mogą być montowane naprzemiennie do tej samej bazy podgłówka 
– przeziernej lub aluminiowej. Opcjonalnie system może zostać 
wyposażony w ramie przedłużające do zastosowania trakcji. 

KOMFORT PRACY
Lekka i prosta konstrukcja wykonana z aluminium lub przeziernego 
polimeru zapewnia łatwy i bezproblemowy montaż podgłówka do 
stołów operacyjnych Famed Żywiec. Demontaż żelowych padów 
pozwala zaoszczędzić czas personelu medycznego potrzebny na dezynfekcję. Obrotowy adapter daje lekarzowi 
możliwość dostosowania pozycji podgłówka do swoich potrzeb, zapewniając maksymalny komfort w czasie 
trwania zabiegu.  

BEZPIECZEŃSTWO
Żelowe pady, dopasowujące się do kształtu głowy pacjenta, zapewniają komfort podczas wielogodzinnych 
operacji i chronią tkanki znajdujące się w miejscu ucisku. System wykonany z wysokiej jakości materiałów 
idealnie współpracuję ze stołami operacyjnymi Famed Żywiec, które posiadają stabilne punkty podparcia, 
gwarantując stabilność i bezpieczeństwo podczas precyzyjnych zabiegów neurochirurgicznych. 

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE I Pozycjonery głowy DORO®

Horseshoe Headrest I Nieinwazyjne mocowanie głowy pacjenta

Podgłówek podkowiasty, nieinwazyjne pozycjonowanie głowy pacjenta

Horseshoe Headrest to wysokiej klasy podgłówek służący do nieinwazyjnego pozycjonowania głowy pacjenta. 
Regulacja horyzontalna i wertykalna pozwala dobrać odpowiednią pozycję na stole operacyjnym. W ofercie 
znajdują się podgłówki podkowiaste przeznaczone zarówno dla osób dorosłych, jak i pacjentów pediatrycznych 
oraz takie, które umożliwiają przeprowadzanie procedur wymagających obrazowania śródoperacyjnego. 
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WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE I Pozycjonery głowy DORO®

BEZPIECZEŃSTWO
Stabilna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości aluminium 
gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo podczas operacji 
wykonywanych na stołach operacyjnych Famedu Żywiec. Piny ze 
stali nierdzewnej zapewniają precyzyjne, bezpieczne i sztywne 
mocowanie czaszki. QR3 Headrest System pozwala na stabilne 
ułożenie pacjenta w pozycji leżącej na brzuchu, plecach i boku oraz 
w pozycji siedzącej.
MIX & MATCH
Technologia Mix & Match umożliwia łączenie nieprzeziernych 
elementów przystawki z produktami Radiolucent. Montaż 
przeziernego zacisku czaszki i przeziernego adaptera daje pełną 
kontrolę nad efektami operacji głowy i kręgosłupa szyjnego 
umożliwiając obrazowanie śródoperacyjne. 
WYGODA PRACY
Dwa obrotowe adaptery ułatwiają ustawienie czaszki w dogodnej dla lekarza pozycji. Adapter do stołów firmy 
Famed Żywiec zapewnia bezproblemowy montaż przystawki do stołu operacyjnego (istnieje również możliwość 
korzystania z adapteru firmy DORO®). Prosta i lekka konstrukcja usprawnia dezynfekcję, a technologia Quick-
Rail® pozwala na łatwe mocowanie akcesoriów. Stoły operacyjne Famed Żywiec dają możliwość obniżenia 
blatu do poziomu zapewniającego komfort pracy lekarza podczas wielogodzinnych operacji.

QR3 Headrest System I Aluminium

Stabilny i trwały system stabilizacji czaszki z możliwością dezynfekcji w autoklawie

QR3 Headrest System to kompleksowy system stworzony z myślą o chirurgii czaszki wymagającej wysokiej 
jakości narzędzi zapewniających precyzję i bezpieczeństwo. Piny jednokrotnego lub wielokrotnego użytku, dla 
pacjentów pediatrycznych lub dorosłych, utrzymują czaszkę w wymaganej pozycji. Wysokiej jakości, aluminiowa 
konstrukcja sprawia, że QR3  jest najchętniej wybieranym system stabilizacji czaszki na rynku. 
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WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE I Pozycjonery głowy DORO®

NOWE MOŻLIWOŚCI ZABIEGOWE
Unikalna, przezierna konstrukcja LUCENT® idealnie sprawdza się 
podczas procedur wymagających obrazowania śródoperacyjnego 
z wykorzystaniem RTG, angiografii czy tomografii komputerowej. 
Przezierne interfejsy łączące zacisk czaszki z podstawą umożliwiają 
obrazowanie zarówno kręgosłupa szyjnego, jak i czaszki pacjenta. 
Tytanowo-polimerowe piny pozwalają zredukować do minimum ilość 
artefaktów, poprawiając jakość zdjęć wykonanych podczas operacji 
niezależnie od miejsca poddawanego zabiegowi. Długi wysięgnik 
umożliwia odsunięcie pacjenta od krawędzi stołu operacyjnego, 
udostępniając więcej miejsca na aparaturę.

KOMFORT PRACY
LUCENT® zapewnia komfortowe warunki pracy oraz pozwala na 
maksymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności lekarzy podczas wielogodzinnych operacji neurochirurgicznych 
na nowoczesnym bloku operacyjnym. Obrotowy adapter umożliwia ustawienie położenia zacisku czaszki w 
pożądanym miejscu w zakresie 360°. Przezierna podstawa Quick-Rail® pozwala na szybki i stabilny montaż 
systemu do stołu operacyjnego. W stołach firmy Famed Żywiec możliwe jest zamontowanie LUCENT® także na 
blacie wykonanym w całości z włókna węglowego (lub odpowiednim adapterze karbonowym), co zwiększa pole 
zabiegowe nawet do 1900 mm (zakres ten powiększyć należy także o zasięg samej przystawki, który zależy od 
wybranej konfiguracji).

BEZPIECZEŃSTWO
System wykonany z wysokiej jakości materiałów gwarantuje stabilne i bezpieczne prowadzenie procedur 
operacyjnych. Stabilne podstawy stołów firmy Famed Żywiec gwarantują pełną kompatybilność z akcesoriami 
DORO® nawet podczas skrajnych położeń blatu. Jednorazowe, tytanowo-polimerowe piny znacząco redukują 
ilość artefaktów podczas obrazowania, co pozwala na skrócenie czasu zabiegu oraz zmniejszenie ilości dawki 
promieniowania RTG.

LUCENT® Headrest System I Przezierny dla promieni RTG

Przezierny system stabilizacji czaszki umożliwiający obrazowanie śródoperacyjne

LUCENT® Headrest System to w pełni przezierna przystawka służąca do stabilizacji czaszki m.in. podczas 
zabiegów odcinka szyjnego kręgosłupa. Pozbawiony stali zacisk umożliwia przeprowadzanie angiografii, 
fluoroskopii, TK, operacji czaszki czy odcinka szyjnego kręgosłupa z wykorzystaniem ramienia C.
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WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE I Pozycjonery głowy DORO®

ŁATWOŚĆ NAWIGACJI
Łatwość obsługi QR3 Headrest System Teflon® pozwala na 
maksymalne wykorzystanie możliwości systemu podczas 
wielogodzinnych operacji neurochirurgicznych. Obrotowy adapter 
umożliwia ustawienie położenia zacisku czaszki w pożądanym 
miejscu w zakresie 360°.  Regulację wysokości podczas zabiegu 
zapewnia pojedyncza dźwignia zamontowana w podstawie. 

MIX & MATCH
Technologia Mix & Match umożliwia łącznie nieprzeziernych 
elementów przystawki z produktami Radiolucent. Montaż 
przeziernego zacisku czaszki i przeziernego adaptera daje pełną 
kontrolę nad efektami operacji głowy i kręgosłupa szyjnego 
umożliwiając obrazowanie śródoperacyjne. 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA
Warstwa teflonu umożliwia sterylizację w autoklawie i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo podczas operacji 
pacjentów z wysokim ryzykiem zakażenia. Wybór DORO® TEFLON® w zestawie ze stołem operacyjnym firmy 
Famed Żywiec gwarantuje wysoki poziom ochrony przed zakażeniami na terenie bloku i sali operacyjnej. 
Połączenie tego wyposażenia z technologią InteliProtect™, którą stosujemy w naszych stołach gwarantuje 
najlepszy na rynku poziom bezpieczeństwa i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażeń.

TEFLON® Headrest System I Teflon

System stabilizacji czaszki z możliwością mycia w autoklawie

QR3 Headrest System Teflon® to pokryty warstwą teflonu system do operacji neurochirurgicznych stworzony 
z myślą o komforcie pracy lekarzy i bezpieczeństwie pacjentów. Warstwa teflonu pozwala na umieszczanie 
zestawu w myjni/autoklawie. To kompletny system podtrzymujący głowę, który jest kompatybilny z Wytycznymi 
Kontroli Zakażeń stworzonymi przez WHO. Technologia Quick-Rail® pozwala na łatwe mocowanie akcesoriów. 
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Base Unit Parkbench 
Zespół dodatkowych akcesoriów do systemu QR3 
Headrest System (1001.100) ułatwiających ułożenie 
pacjenta w pozycji bocznej. Pozwala na oparcie ręki 
pacjenta i umocowanie jej poniżej blatu stołu, oferując 
większą stabilność podczas operacji.

• Bezpieczne i komfortowe pozycjonowanie,
• Konstrukcja zapewniająca maksimum 

stabilności,
• Zmiana ustawienia jedną dźwignią,
• Regulacja na całej szerokości podstawy. 

Crossbar Adaptor
Adapter poprzeczny (3007-00) służy do 
pozycjonowania głowy pacjenta w adapterze DORO® 
w pozycji siedzącej. Łączy podstawę przystawki ze 
stołem operacyjnym, umożliwiając lepszy dostęp do 
głowy lub kręgosłupa pacjenta. Dla wygody obsługi 
zalecamy zakup wraz ze stołem z oparciem pleców 
regulowanym za pomocą pilota. 
Adapter montowany jest na szyny akcesoryjne stołu, 
po bokach blatu. Do montażu należy zakupić dwie 
klamry wielopozycyjne WS-17.9.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO SYSTEMU DORO® I Pozycjonery, Akcesoria, Zaciski

Cervical  Spine Suport 
Podpórka (3012-00) do operacji kręgosłupa szyjnego, 
stabilizuje pacjenta i pozwala na wypiętrzenie kręgów 
szyjnych, montowana jest na adapter 3011-00 za 
pomocą zintegrowanych klamr zaciskowych.

Piny mocujące czaszkę
Szeroki zakres przydatności uchwytu czaszki wymaga 
dostosowania pinów podtrzymujących. Do wyboru są 
piny wielorazowe:
• ze stali nierdzewnej (dla dorosłych 3005-00, 

pediatryczne 3004-00)
• tytanowe do stosowania przy obrazowaniu (dla 

dorosłych 3005-50, pediatryczne 3004-50). 
Piny jednorazowe (komplety np. 36 sztuk) dostępne 
są w wersjach:
• ze stali nierdzewnej (dla dorosłych 3006-00 lub 

3006-50, pediatryczne 3006-10),
• tytanowej (dla dorosłych 3006-20, pediatryczne 

3006-30).
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ZESTAWY MIX & MATCH I Pozycjonery głowy DORO® w konfiguracjach do obrazowania

KONFIGURACJA A
OBRAZOWANIE KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO
Idealne połączenie możliwości obrazowania odcinka szyjnego kręgosłupa z 
korzystną ceną.

Część zestawu Indeks
QR3 Skull Clamp 1001.001
LUCENT® Base Unit 1101.021
LUCENT® Locking Transitional Member 1101.031
LUCENT® Transitional Member 1101.026
Swivel Adaptor Radiolucent 3033-00
Interface Skull Clamp Aluminium 3033-51

KONFIGURACJA B
OBRAZOWANIE CZASZKI I KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO
Zestaw zapewniający kompatybilność zabiegów na czaszce i kręgosłupie 
szyjnym z wykorzystaniem technik TK, Angiografii, Fluoroskopii.

Część zestawu Indeks
Base Unit Aluminium 3001-00
Transitional Member Radiolucent 3032-00
Swivel Adaptor Radiolucent 3033-00
Skull Clamp Radiolucent 3034-00
Adapter do montażu do stołu (Famed Żywiec) WS-84.7/WS-84.8
Adapter do montażu do stołu (DORO®) 3011-00

KONFIGURACJA C
OBRAZOWANIE CZASZKI
Zestaw zapewniający kompatybilność zabiegów na czaszce z wykorzystaniem 
technik obrazowania ramieniem C, Angiografii czy Fluoroskopii.

Część zestawu Indeks
Base Unit Aluminium 3001-00
Swivel Adaptor Aluminium 3002-00
Interface Skull Clamp Radiolucent 3033-50
Skull Clamp Radiolucent 3034-00
Adapter do montażu do stołu (Famed Żywiec) WS-84.7/WS-84.8
Adapter do montażu do stołu (DORO®) 3011-00

Technologia Mix & Match umożliwia łączenie przeziernych elementów przystawek DORO® ze 
standardowymi systemami i akcesoriami. Pozwala to zapewnić pełną przezierność wszędzie tam, 
gdzie jest to niezbędne, przy jednoczesnym stosowaniu tańszych rozwiązań z aluminium w miejscach, 
których nie planujemy poddawać obrazowaniu. Poniżej proponowane konfiguracje, które umożliwiają 
obrazowanie w wiekszości popularnych miejsc. 
W niektórych zestawach znajduje się predefiniowany adapter do stołu, w innych taki adapter możemy 
wybierać dowolnie - produkcji Famedu Żywiec lub DORO®. 
Do każdego zestawu należy dobrać piny do przytrzymywania czaszki (wielokrotnego użytku, 
jednorazowe, ze stali lub z tytanu (przezierne dla promieni RTG), dla dorosłych lub dla dzieci.)



Produkty spełniają wymogi Europejskiej Dyrektywy MDD 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych oraz Ustawy o wyrobach medycznych.

Edycja 143/2020/1/1. 

Zastrzega się możliwość modyfikacji w wyniku postępu technicznego. Zdjęcia mogą odbiegać od prawdziwego wyglądu akcesoriów. Przy ich 
wyborze sugerujemy kontakt z naszymi specjalistami i odradzamy dokonywanie oceny ich funkcjonalności bazującej jedynie na zdjęciach. 
Famed Żywiec Sp. z o.o. wykonuje również akcesoria na specjalne zamówienia klienta, których wygląd, praca oraz możliwości mogą różnić się 
od przedstawionych w katalogu. Wszystkie akcesoria do stołów operacyjnych wyprodukowane przez naszą firmę przechodzą pełne badania 
bezpieczeństwa i kontrole jakościowe.

Kompatybilność akcesoriów z poprzednimi modelami stołów Famedu Żywiec oraz ze stołami innych producentów podawana jest na zapytanie. 

Famed Żywiec Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Polska

Biuro:
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Sprzedaż:
tel.: +48 33 866 63 75
fax: +48 33 475 58 90

sprzedaz@famed.com.pl
www.famed.com.pl
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